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ময়মনস িংহ সলক্ষা ব ার্ড ের e-TIF এ তথ্য Upload ২টি Panel এ Login পূ েক   ম্পন্ন করর্ত হর্ । যথা- প্রসতষ্ঠান 

প্রধার্নর Panel ও সলক্ষর্কর ব্যসিগত Panel । প্রসতষ্ঠান প্রধান EIIN ও Password ব্য হার পূ েক  login  কর্র 

সলক্ষকগর্ের নাম, দস , বযাগদার্নর তাসরখ, Password ইত্ত্যাসদ তথ্য প্রদান করর্ ন এ িং  ক সলক্ষকগের্ক 

Password প্রদান করর্ ন। সলক্ষক তাঁর National Id No. ও Password ব্য হার পূ েক  login  কর্র 

Personal Information, Educational Information এ িং Experience Information 

প্রদান পূ েক  প্রসতষ্ঠান প্রদানর্ক Approve করার অনুর্রাধ করর্ ন। প্রসতষ্ঠান প্রধান তাঁর EIIN ও Password ব্য হার 

পূ েক  login  কর্র  ক সলক্ষর্কর তথ্য Approve করর্ ন। 

 

প্রাসতষ্ঠাসনক  তথ্য Upload/ Edit 

 

১। ময়মনস িংহ সলক্ষা ব ার্ড ের Web Site www.mymensingheducationboard.gov.bd Open কর্র  e-TIF  াটর্ন 

Click করুন। 

 

২। EIIN ও Password দদয়ে login করুন । 

 

 

৩। Teacher Option এ Click কয়র  Add New Teacher/ All Teacher Option থথয়ক Edit এ যান। 

 

 

http://www.mymensingheducationboard.gov.bd/
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৪। সনর্ের তথয ফরম পূরণ পূব বক Save করুন  

 

   

৫। Edit এ Click কয়র প্রয়োজনীে Edit করুন  অথবা View থত Click কয়র Approve করুন । 

 

৬। Approve এ Click কয়র Approve করুন । 
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 ব্যসিগত  তথ্য Upload/Edit 

১। ময়মনস িংহ সলক্ষা ব ার্ড ের Web Site www.mymensingheducationboard.gov.bd Option কর্র  e-TIF  াটর্ন 

Click করুন। 

 

২। National ID No. ও Password দদয়ে login করুন । 

 

   

২। Personal Information  or  Educational Information  or Experience 

Information  এ Click করুন এ িং প্রর্য়াজনীয় তথ্য প্রদান পূ েক Save করুন। 

 

 

৩। Personal Information এর প্রর্য়াজনীয় তথ্য প্রদান পূ েক Save করুন। 

 

http://www.mymensingheducationboard.gov.bd/
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৪। Educational Information এর প্রর্য়াজনীয় তথ্য প্রদান পূ েক Save করুন। 

 

 

৫। Experience Information এর প্রর্য়াজনীয় তথ্য প্রদান পূ েক Save করুন। 

  


